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fzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

lngiliz 
Donanmasının mühinı bir kıs· 

mı, Akdeuiz'in şimal sahil· 
terinde dolaşmaktadır 

Basıldığı yer: (ANAl50[0) Matbaası 

--~~---------------------------------------------------__ Y...;ıl_:;....;;;..3 _-...;.;;N.;.o...;;:,_5;..;8~6-- ---T_e_le_f_o_n _: _2_7_7_6 _______ - Cumartesi - 4 ikinci kinun 1936 Fiatı (100) Para 

Italyan'ların Süel Vaziyetleri Bütün 
Cephe erde Son Derece Bozul{tur 

l~tanbul, 4 (özel) - Ras Mulegeta'nın 40 bin kişilik ordusu, Iugiliz Somali'siodeo gelen techi
zatla mücehhez olduğu halde Makalle'nin cenubunda ltalyan'ları bozgunluE?a uğratmış ve gayri mun
tazam bir surette ric'ata mecbur eylemiştir. Kaçan ve kısmen çamurla a saplanan ltalyan orduları, 
hu muharebede külliyetli zayiat vermişlerdir. Ras Mulegeta'nın kuvvetleri, Makalle'ye hayli yaklaşmış 
bulunuyorlar. Makalle'nin istirdadı için Habeş'lerin bütün tertibatı almış oldukları söyleniyor. 

Habeşler, iki ltalyan uc;a l1talya kralı- Petrola ambargo konur-
ğı daha düşürdüler nınt~htıteh- sa, Italya ~elce uğrar 

lngiliz Somali'sinden gelen mühimmattan başka Ha· 
beş'lere Cibuı· yolile de silah ve cephane gönderildi 

Habeş topçuları top başında 

l~tanbul,:4 (Özel) - ltal- 1 ların fenalığı ve ltalyan kuv
yan ların süel hareketleri, vetlerinin müşküllta taham· 
bütün cephelerde gayri mü- mül edemiyecek bir hale 

' aaid bir vaziyettedir. Hava· gelmesi, işi zorlaştırmıştır. - ............. -.ı ______ _ 

Mısır'da sükô.n ia-
de edilemiyor 

·-·-----Nabas paşa; hu gibi hareketler elde 

ettiğimiz zaferlerin de hoşa lgitme-
J""' -~ ~ sine sebeb olacaktır, dedi 

Istanbul, 4 (Özel) - Mı
sır hadiseleri vahim bir du
rum almıştır. Talebe, sokak
larda m\itemadiyen :nümayiş 
Y~pmakta ve lngiltere aley
hıne haykırmaktadır. 

Nahas paıa, Ezber talebe
sinin bir nümayişinde hazır 
bulunmuş ve irad eylediği 
kısa bir nutukta, artık mak
~adlannm hasıl olduğuna 
ışaret etmiş ve bu gibi ha-
reketlerin elde edilen zafer-
1. ri de kaybettireceğini söy· 
lıyerek demiştir ki: 

- lngiliz fevkalide komi
seri, l ondra'da Mısır için 
i ~i fikirler beslendiğini söy
l ıyor. Mısır yakında istikla
line t m men kavuşmuş ve 
ulu l r sosyetesine dahil bir 
millet olacaktır. Diplomasi 
temaslara devam ederken 
0 rhk nümayişlere lüzum 
yoktur.,, 

.. Tal~be, Na has paşanın 
sozlerıne rağmen gösteri yap-

Son gelen ~haberler, ltalyan 
ordusunun, hiçbir cephede 
taarruza geçemiyecek dere
cede yılmış olduğunu bildir
mektedir. Bir haftadan beri 
mühim miktarda mühimmat 
alan Habeş'ler, düşmanı hır
palamakta ve sarsılmaz bir 

:derecede olan kuvvei mane
viyeleri1'ber gün biraz daha 
artarak - ileri ge;i-hareket':" 
lerle ltalyan cephelerini iz
aç etmekte, telefat verdir
mekte devam eylemektedir
ler. 

Habeı'ler, biri Makalle 
civarında ve diieri de Des
siye mıntakasındaki Kobilu 
köyünde olmak üzere iki 
ltalyan tayyareaini:daha dü
ıürmüşlerdir. Bu tayyarele
rin birinde iki ve diierinde 
de dört tayyareci vardı 
bunların bepai ölmüıtür. 

lstanbuJ, 4 (ÔzeJ) - · İn
giliz somalisinden HabeŞ'lere 
relen mühimmattan başkal 
CibÜti- yolilede-- geçen hafta 
külliyetli miktarda silib ve 

cephane gelmit ve derhal 
cephelere sevkedilmiştir. 

lstanbul, 4 (Özel) - Ha· 
b-e, · imi>araiör~:-:tayf8r'C- uC' 
Ogaden cephesine gitmiş ve 
Vebib paşa ile uzun müd· 
det konuştuktan sonra tek
rar Dessiye'ye dönmüştür. 

••• 
Fransa' da 

Yağmur ve kasırga or· 
talığı alt-Qst etti 

Paris, 4 (Radyo) - Fran· 
sa'nın b~tı taraflarında bat 
gösteren kasırga ve yağ
murlu havalar devam et
mektedir. (Sen), (Loar) ve 
(Ron) nehirleri taşmakta 
berdevamdır. (Virilin) de 
bütün yollar bozulmuştur. 
(Ron) nehirinin taşması 

neticesi, Avinyon bölgesi 
sular altında kalmış bulunu
yor. 

(Nant) kasabasında, orta
lığı kaplayan sular, elektrik 

mağa devam etmiş ve polise !\fısır kralı Fuad 
ateı açmıştır. Her iki taraf- ve Tıp faklilteıi kapatılmış· 
tau )'aralı vardır. ÜDivenite tar, 

tulumbalarile çekilmektedir. 
(Vende) havaliıinde de yai
mur ve fırtına bl1küm . 
ıllrOyor. 

likede ___ ................ ----
Omberto'oun karısı: 

Ya Faşizm devrile
cek; ya Avrupa harbı 

olacak~ diyor 

ftalya kralı ve Mussolini 
lstanbul 4 (Özel)- Londra· 

dan verilen bir habere göre 
son hidiseler ltalya kralının 
tahtını tehlikeli bir vaziyete 
düşürmüştiir . 

ltalya veliahdı Omberlonun 
karı11 bir gazeteye beyana
tında: 

- "Ya Faşizm devrilecek, 
yahut ta bir Avrupa barbı 
olacaktır,, demiıtir. 

Amerika 
Ayanına verilen 

• 
proıe 

Vaıington 3 ( Radyo) -
Vaşington Post gazetesinin 
yazdığına göre, bugün veya 
Pazartesi günü, kongreye 
tevdi edilecek olan yeni ka
nun proj~si Cumur başka
nına muharip memleketlere 
ihraç edilecek petrol, pamuk 
ve bakar miktarını sulh za
manında miktar seviyesinde 
tutmak salahiyetini verecek· 
tir . 

Cumur b1tıkanının Ambar· 
go veya tahdidat hakkında 
neşredeceği~ emirler, bitara· 
fane bir ıekilde bütun mu
hariplere tatbik edilecektir. 

Lord Robert Sesil diyor ki: lngil
tere, palikaryalıklara kulak asma
dan neticeye kadar sebat etmelidir 

Atina'da Çlkan ve Yunıınis
tan'ın en büyük gazetelerin
den olan(Elefteron Vima),Sir 
Samoel Hoar'ın istifası 
bidisesinden sonra (Lord 
Robert Sesil) den umumi 
vaziyet hakkında bir makale 
istemiştir. Lord Robert Se
sil'in gönderdiği bu makaleyi 
(Elefteron Vima) dau ter
cüme ve aşağıya naklediyo
ruz: 

Lord ( Robert Sesil ) bu 
makalesinde diyor ki: 

"lngiltere ne istiyor? Bu 
sualin zor bir şey olduğunu 
zannetmiyoruz; 

Sulh istiyor. 
Sulh için ayni zamanda Petrol fıçıları 

kollektif bir yardım llzım- barüz eden bu fikir birliii, 
dır. fiiliyat alanında henüz tesi-

Harb, faidesiz ve tahrip- rini göstermiş değildir. Bu
kirdar. Sulh ise, binlerce nunla beraber, lngiltere'de 
defa tekrar ettiğimiz veçhile büyük bir ekseriyet, daha 
lngilterenio en büyük men- birçok şeyler yapılacağı ka-
faatlarından biridir. Diğer naatini taşıyoruz.,. 
devletler de aşağı yukarı (Robert Sesil) son hidise-
sulh için hem fikirdirler. )erden ve Sir Samuel Hoa-

Eıefle kaydedeceğiz ki, ran siyasal hatasından bah-
sulhun muhafazası için te· - Devamı 2 ncı sahifede _ ···--Af kanunu Uzak Şarkta 
Tun~elinde nQfusa kay Kimlerin menfaatleri 
dolmıyanların suçları haleldar oluyor'? 

·atfedilecek Roma 3 (Radyo) - (Kori-

ŞokrO. Kaya 
lstanbul 4 (Özel) - Ka· 

mutayın dünkü toplantısında 
çok mühim bir kanun kabul 
edilmiştir. Bu kanun; yeni 
teıkil clunan Tunçeli viliye· 
ti halkının timdiye kadar 

yera Dellasera ) gazetesi , 

uzak şark için yazdığı bir 

makalede, ltelyanın Japonya 

ile Çin mes'elesinde mutabık 

olduğunu ve orada mutazar

rır olacak hiçbir ltalyan men· 
faati mevcut olmadığını yaz· 

makta, şimdiki durumdan, 

yalanız lngiltere, Fransa ve 

Hollandanıo asığları mevzuu 

bahsbulunduğunu ilave eyle

mektedir. 

nüfusa kaydolmamak ve as· 
k~dık şubelerine vaktinde 
müracaat etmemekten müte· 
vellid suçlarının affı hakkın
dadır. Dahiliye bakanlığanın 

hazırladığı bu kanundan, 
Tunçeli civarındaki birkaç 
vilayet halkı da istifaae edo· 
bilecektir. 
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Sahlfe2 (Ulaaal Birlik) 4 ikinci Klnun 93~ 

•Hava vergisi kanu- Hakimler ve adliye 
1 ·ı"" t ld• memurları arasında 

Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL nu VJ aye e ge } ·-~---
• -16- .1 . d•w •. . Yeni değişiklikler hakkında karat 

Dilsiz serbestbırakıldıktan sonrada Bu vergı, ıger vergıler kesılmeden . . d . ' name, resmı gazete e çıktı 
hır tarafa gitmiyor, asayiş merkezi maaşların umumundan alınacaktır 

• d d J Finans bakanlıj'ı, bava ver· ları ıimdilik dördüncü mad-
Cl V8 rJD a O aşıyordu gisi kanununu viliyete bil- de blikmünü tatbik etmiye-

lhtiyar Anri'nin yanıl- .sizin ıu hareketinden sonra dirmiş ve ıu tamimi g5nder- rek vergiyi ita emri üzerin-
mış olduğuna hükmedeceğim bir kat daha müıkülleımiş miıtir : den göıtermek suretile tcv-
ıı-cliyor. Bizim dilıiz, hafiye· olan bu mes'elenin pirincini 1 - Bu vergi, kanunda kif edeceklerdir. 
liktc yekta ve herkese par- nasıl ayıklıyacağını anlamak yazılı istihkakların sair ver
mak ısırtacak derecede ma- isterim. Yalnız ·oğlunun bir giler kesilmeden evvel ki 

3 - Kanunun şekle ait olan 

b. "bt" A "'d d b ı ı "k • d h kısımları mftvazeae ve bub-ır ı ıyar arı en a a şey an amasına meydan asi mı tarı üzerın en esap 
kurnaz çıktı! Baksana herif, vermemek lazım.. edilecektir. ran vergileri kanunlannın 
karakol vazifesini ıörliyor· Emniyet direktörü hem 2 - Toptan tediye emri aynidir. Tatbikatta ona göre 
muı gibi vaktinden evvel kendi kendine bu müliha- gönderilmiı olan mal sandık- muamele yapılması .. 
bir tarafa hareket etmek -------.- • __.. ______ _ 
niyetinde değil! Acaba, köp· zaları yilrütüyor ve hem de p etrola ambargo konursa, Italya 
rüaün öbür tarafında duran· Müsyü Anri'nin gitti tarafa 
ların, bizimkilerden olduğu· doiru ilerliyordu. Direktör, felce uğrar 
nu sezdi de ondan mı otur- ihtiyar hafiyeye hayli yakla
du? Fakat zannetmem zira 
o tarafa doiru baktığı yok 
delimidir, budalimıd1r, nedir 
bilmem .. 

Aradan yarım saat geç
miıti. Dilsiz, birdenbire 
oturduğu yerden kalktı ve 
ileriye doiru gideceğine, 
(Sent Şapel) kilisesinin avlı· 
sına ve asayiş merkezinin 
istikametine doğru yllrü
meğe baıladı. (Pıga1)1 uzak
tan uzağa kendisini takib 
ediyordu. Bu halden biç bir 
ıey anhyamıyan emniyet 
direktörü, biraz dalmıştı. 
Gözlerini köprüye doğru 
çevirdiği zaman, (Pigaş) ile 
(Piyedoş) rın birbirlcrile ko· 
nuıtuklarını gördü. (Piycdoş), 
Boa - boa caddesine doğru 
yürümeğc ve emniyet direk
törünün bulunduğu noktaya 
teveccüh etmeğe baıladı . 
Piyedoı birkaç dakika sonra 
emniyet direktörünün yanın
dan geçiyordu. Kurnaz hafi
ye, direktörün yüzüne bak· 
madan ve tevakkuf etmek· 
ıizin : 

- Dilsiz, tekrar merkeze 
doğru dönüyor. Bekçi, ne 
•aziyct almak lizımgclecc-

ğini soruyor. 
Dedi. 
Emniyet direktörü hafiye

nin yüzüne bakmadan; 
- Vereceğim emri bekle· 

mesini kendisine söyle 
Diye cevab verdi. 
29 numaralı hafiye bu cm· 

ri alınca eaki yerine dönmek 
için uıulca tebdili istikamet 
etti. 

Emniyet direktörü, bir 

ıınca yolunu kesecek su
rette annnc doğru iler
ledi ve kemali nezaketle 
ıapkasını çıkararak: 

- Affınızı rica ederim 
milsyü Anri, size mahrema
ne bir iki söz söylemek is
tiyorum. Yolunuzdan uzun 
müddet alıkoymayacağım. 

Dedi. . 
Müsyü Anri, oğlunun ko

lunu bıraktı ve: 
- Oj'Jum Liii, beni bir 

dakika kadar burada bekle! 
Diyerek emniyet direktörü 

ile birlikte köprünün kena
rına çekildi. 

ihtiyar (Anri), emniyet di-
rektörüne hayli kızmııtı bu 
ıebcblc direktörün yüzftne 
bir kere baktıktan soara: 

- Yol üzerinde bu mes'eJe 
için fikir ve reyime müracaat 
etmemeli idiniz. Bu gibi iş
lerde müdahalem olduğun
dan oğlumun ilelebet biha
ber kalması arzuıunda bu· 
lunduğumu size söylcmittim, 
dedi. 

Emniyet direktörü, çok 
saydıiı ihtiyar Anri'nin bu 
ıözlcrinden mahcub oldu ve 
derhal: 

- Affedersiniz müıyü 
Anri, mes'ele o kadar mü· 
him ve o derece müstacel
dir ki, ne olursa olsun sizi 
rahatsız etmek iktiza etti. 

Dedi. 
Müsyü Anri, Emniyet di

rektörünün bu telith sözleri 
üzerine kendisi de ~merak
landı. 

- Madem öyle, anlatınız 
bakalım ne oldu? Fakat 
mümkün olduğu kadar kısa 
olsun (Scnflod) vapuruna ye
tişmek istiyoruz. Beni biraz 
fazla tutarsanız, vapuru ka
çırırız dedi. 

- Arkcuı var 

-Ba,tarafı birinci sahifede
settikten, Paris sulh proje
ıinin ademe gömüldüğünü 
yazdıktan sonra makalesine 
devamla şunları kaydediyor: 

"Ben ıahsen, şimdiye ka· 
dar yapılanlardan memnun 
değilim, Italya'nın vaziyeti 
zorlaımııtır ve daha da 
zorlaıacaktır. 

ltalyanın ihracatı tahdid 
edilmiıtir. Bundan dolayı 
ltalyanın İftira kudreti de 
hayli azalmış demektir. 

ltalyan ulusu, birçok mah
rumiyetlere katlanacak, bel
ki de gıdasından fedakarlık 
yapmağa mecbur olacaktır. 
Fakat bu zorlamaların biç 
biri, bu ulusun barba devam 
etmesine mani olamaz. Eğer 
pctrola ambargo konmuş ol-
saydı, o zaman ltalya'nın bü· 
tün mihanik kuvvetini, or· 
duıunu felce uğratır ve onu 
sulha yanaımaia mecbur 
ederdik. Zira petrola ambar
go koymak demek, ltalyan 
tanklarını tayyarclcrini ve 
donanmaıını hareketsiz bı · 
rakmak demektir. O zaman 
ne Habeı ordularının tecem· 
mü hareketleri ltalyanlarca 
belli olacak ve ne de Habeş 
orduları bombardıman edile-
bilecekti, bütün bunlardan 
baıka, ltalyan kamyonları, 
cephelerdeki ordulara erzak 
ve mühimmat tafıyamıyacak 
bir hale gelecekti ki, böyle 
bir hal, ltalyayı ruhsuz bir 
vücut haline kordu." 

Lord Sesil, petrola ambar· 
go konduğu takdirde bu am
barroyu koyan devletlere 
ltalyanın taarruz edeceği 

hakkında Mu11olini tarafın· 
dan savrulan tehdide nakli 
keJim ederek diyor ki : 

"Galiba Mu11olini'nin bu 
tehdidi bizim Sir Samoel 
Hoarı korkutmut olacak ki, 
Paris sulh projesini kabul 
etmişti. Fakat şunu söyle-

yelim ki, Muasolini ve arka
daşları, böyle bir harekete 
kalkıştıkları takdirde, ltal
ya 'nın mahvını tesri etmek
ten başka hiçbir netice elde 
edemezler. 

Italya'yı sulha icbar et
mek için her türlü tedabire 
baş vurmak, Uluslar kuru
mu paktının icabatındandır. 

Ben, ümid ederim ki, bü • 
yük Beritanya, sulhu muha
faza için baıladıiı hareketi 
sonuna kadar gct~rmekte 

biç tereddüd etmiyecek ve 
zecri tedbirlerin tatbikatın· 

da göstermiı olduğu ıcbatı 
palikaryahklara kulak asma
dan neticeye kadar göste
recektir. 

Gene o kanaattayım ki, 
diplomasi aleminde çok teh
likeli bir me tod olan gizli 

konuımalara döQmcz ve 
uluslar kurumu vasıtasilc 

devletler arasında çıkacak 
herhangi bir ihtilafı hallet· 
meğe muvaffak olursak, Av
rupa' da ve bütün dünyada 
uzun ve devamlı bir sulhu 
beklemeie hakkımız vardır. 

Takvimler 
Pulsuz mu dağıtılıyor? 

Finans bakanhğı deftcr
darlıia gönderdiği bir ta
mimde, bir kısım tabi ve 
naıirlerin yeni sene ıçın 
bastıkları takvimlerin pulsuz 
olarak viliyetlerc gönder
diklerinin anlaııldığını bildir
miş ve bütün takvim satan 
yerlerin tetkik ve teftiş 

edilerek pulsuz veya noksan 
pullu, yahutta pulları kanu

nuna muhalif ıekildc iptal 
edilmiş olanlar için zabıt 

varakası tutulmasını ve pul 
cezası tahakkuk ettirilmesini 
istemiştir. 

Adliye Vekaletince bakim· 
ler ve Adliye memurları ara
aında yapılan tayinler hak
kındaki kararname, müd:lci
umumiliklere tebliğ edilmiı
tir. Bu kararname şudur : 

1 - 70Jira maaşlı Tekir· 
dağı reisliğine Gümüşhane 
reisi Mahmud Celil, 55 lira 
maaşla Gümüşhane reisliğine 
Tekirdağı reisi Necmettin, 
55 lira maaşla Ordu Hukuk 
hakimliğine Şebinkarahisar 
meddeiumumisi Hasan Feh
mi, 55 lira maaşlı Şebinka
rahisar müddeiumumiliğine 
Erzurum müddeiumumisi 
Kadri, 55 lira maaşlı Geli· 
bolu müddeiumumiliğine Art· 
vin reisi Hasan Hasbi, 45 
lira maaşlı Giresu azalığına 
Samsun azası Ali k iza, 45 
Jira maaılı Samsun azalarına 
Giresun azası Hasib, 45 lira 
maaıh Kilis hukuk hakimli
ğine Eski Çorlu hikimi is
met, 45 lira maaıh Erzurum 
müddeiumumiliğine Gelibo
lu müddeiumumisi Necati, 
45 lira maaşlı Bilecik azalı· 
ğına Burdur azası Mustafa 
izzet, 40 lira maaıh Mersin 
azalığına Eskişehir müddei 
umumi muavini Basri, 40 
lira maaşlı Bayramiç hikim· 
liiine Pertek hikimi Şevket 
40 lira maaşlı Budur azalı
ğına Elmah müddeiumumisi 
Ahmed Cevdet, 40 lira ma
aşlı lıtanbul müddeiumumi 
muavinliğine Üsküdar müd
deiumumi muavinlerinden 
Kitif, 40 lira maaşlı Üskü· 
dar müddeiumumi muavin· 
liğine lstanbul müddeiu
mumi muavinlerindenNazif,40 
lira maaşla Saimbeyli hakim
liğine lFenike bakimi Meh· 
med Ali, 40 lira maaıh Kay
seri ceza hakimliğine Boldan 
müddeiumumisi Ali Ncf'i, 
40 lira maaşlı .Refahiye ha
kimliğine Beyşehir hukuk 
bakimi Mustafa, 40 lira ma
aşlı Benehir hukuk hakim
liğine Istanbul sulh lıikim
lcrinden Abdurrahman Fahri, 
40 lira maaıh Ulukışla hi
kimliğinc Kırkağaç müddei· 

liğine Avanos müddeiuDJO 
misi Mahmud Besim, 35 lif' 
maaşlı Salihli hukuk bakiOI 
liğine Edirne aza mua~ 
Mebmed Rif at, 35 lira DJI 
aşlı Kelkit hakimliğine K_. 
bikimi Tahsin, 35 lira m•· 
aşlı Nevşehir müddeiumu.-1 
muavinliğine Ergani Osma' 
niye hakimi Hüseyin, 35 lir' 
maaşlı Suruç bikimliiio' 
Ulukışla bakimi Abdülgaoi 
35 lira maaşlı Jstanbul sult 
hikimliğinc lstanbul aza mll' 
avinlerinden Ali, 35 lira malt 
Diyarıbckir azalığına Mardif 
ceza bakimi Ferid, 35 lir• 
maaşlı Gönen aza muaviO: 
liğinc Elbistan aza muaviol 
Bahadır, 35 lira maa .. 
Artvin azahğına Karakö" 
azası Ismail Hakkı, 35 litf 
maaıh Karaköse azahğı11• 
Sürmene müddeiumumi .. 
Mcbmed Tevfik, 35 lir• 
maaşlı Çine bikimliği11• 
Doiubayazıd hakimi >J 
Rıza, 35 lira maaıh Fenik• 
hakimliğine Karaisalı hiki-' 
lorabim Etem, 35 lira maatl' 
Acıpayam ceza hikimliğio• 
Balya hikimi Yapr Supbi. 
30 lira maaıh bat müddei• 
umumi muavinliğine buku~ 
mezunlarından Payende, 30 
lira maaşlı Şarköy hikimJİ" 
ğine Kuruçay müddeiumll1 

misi lbrahim, 30 lira maa~1 

Balıkeıir aza muavinliğia• 
hukuk mezunlarından KeoııL 
30 lira maaılı Manisa sorgd 
hakimi vekilliğine Kastı" 
moni sorgu hakim vekid 
Mustafa Behçet, 30 lir• 
maaşlı lstanbul aza muaviO" 
liğinc Mersin aza muavioİ 
Fatma Semiha, 30 lira maatfl 
Manisa aza muavinliğine bU" 

kuk mezunlarından Hüıeyillt 
30 lira maaşlı Görele Sulb 
hakimliğine Sarıkamış mud· 
deiumumisi Ahmed Hamdi, 
30 lira maaıh Ağn aza mu" 
avinliğine hukuk mezunlarıO" 
dan Ekrem Kılıç, 30 lira m•" 
aşlı Edirne aza muavinliğio' 

hukuk mezunlarından Ab" 
dülkadir, 22 lira maaşh Kili• 
sorgu bakim •ckilliğine Su" 

umumisi Orhan, 40 lira ma- ruç sorgu bakim vekili F eyJİ 
aılı Karaisalı hikimliğine Cemal, 22 lira maaşlı Kas· 
Şarköy hikimi Osman Nuri, tamonu sorgu hakim vekil' 
40 Jira maaılı Balye bakim- liğinc Bozcaada soriu bakilll' 
liğine Bayramiç bakimi Meh- vekili Mustafa, 22 lira m•· 
med' Rasim, 35 lira maaşlı aşh Avanos sorgu hakidl 
Adana sulh hakimliğine Mu· vekilliğine Gediz sorgu b•" 
cur müddeiumumisi Abdür- kim vekili Meh~ed Rcıidı 
rczak, 35 lira maaılı Eski· 22 lira maaşlı Bandırma sorgf 

taraftan dilsizin harekatını 
uzaktan seyrediyordu ve di
ğer taraftan da bekçiye na
ııl bir emir vermesi lazım 
geleceğini düşünüyordu. iş· 
te tam bu s1rada idiki, ha
fiyelerin ustası ihtiyar Anri 
koltuğuna girmiş bir deli
kanlı ile beraber (Pon Nof) 
köprüsünün öbür ucunda 
g6r6ndü. Emniyet direktörü 
Anri babayı görünce sevin
di. Kendi kendine: 

sehir müddeiumumi muavin· bakim vekilliğine Gönell 6A----------------------------------------------, sorgu bakim vekili Mehmecl lzmir halkının kıymetli rağbet ve teveccllhOnft kazanan Babadır, Scshau merkezi k•" 

- Ne iyi oldu? Anri, tam 
vaktinde yetişti? Elimdeki 
tlfeği kendisi doldurmuştu. 

Şimdi tüfek patlamıyor, ba
rut fena imiş. Kendisi ya 
iyi barot versin veyahud da, 
ica~ eylediği tedbirin, her 
yerde faide verecek şeylcr
deD olmadığını itiraf etsin .. 
(Anri)niiı yanındaki genç, 
raliba oğludur. Yanına gi

T S • dastro komisyonu hakimli" 

tro komisyonu hikimi Cef" 
ayyare ıneması ğinc Aydın n.aerkezi Kada•" 

Yeni sene şerefine iki bOyük filmle şükran borcunu ödemeğe çalıŞı,YOr d_ct_ta_yi_n_ed-iı:~·--,.,,,. 
BugOnden itibaren on hftyftk yıldız 5000 gftzel kızın çevirdikleri harikalar tHmi Altay-AltınordtJ 

1 V V O N O E R 8 A R Yarın Alsancak saha-
sında karşılaşıyorlat 

Al jılıon - Kay Francis - Dolares Delrio - Ricardo Cortez - Dick Pavell - Guy Kibbce - Ruth Doneallay - Hal 
Leray - Hugb Herbert - Fifi Dorsay ve 5000 güzel kız 

2 a Büyük ühtoOAO 
Anna BeJJa ile Jean Gabin tarafından oynanan aşk ve heyecan filmi 

AYRICA FOKS D&nya haberleri (Türkçe Sözlü) 
~ 
"' dersem belki de memnun 

' 
Buhaftaya mahsus seans saatleri: Her. gün 14-17:21 Cumartesi 12.30-14 talebe 

ünü 12,30 da ılive seansı vardır. 
seansıdır. Pazar 

Lik maçlarına yarın Alsao· 
cak ve Halk sahalarında de· 
vam edilecek. Yarın gilniill 
en mühim maçı öğleden ıoll" 
ra yapılacak olan Altay-Al" 
tınordu karşılaımasıdır. 8d 
maçı, Halkevinden Ahmed 
Ôziiriin idare edecektir. olmaz, fakat ne çıkar? Dil-
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Dış Piyasalarda Köylerde N. V. Olivierve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
DrDulerimizin son Zirai konleranslara VV. ~.,. H. Van f'I Limite(} vapur ROY A:L NEERLANDAIS 

0

ROLAND" motörü 6-t-
0 KUMPANYASI 36 da ROTTERDAM, HAM· 

durumu başlanıyor l)er Zee acentası " HERCULES " vapuru BURG t COPENHAGE • 
Ürünlerimizin, dış piyasa- Bornova tarım okulu 21-12-35 de beklenmekte DANTZIG, GYDNIA, GO· 

lardaki durumu hakkında muallimleri, geçen sene & Co. Cendeli Han. Birinci kor- olup tahliye ettikten sonra BURG, OSLO ve ISKAN-
Türkofise gelen son telgrafı olduğu gibi, bu senede köy- OEUTSCHE LEVANTE LıNlE don. Tel· 2443 BURGAS, V ARNA ve DiN AVY A limanları 
aşağıya yazıyoruz: lerde zirai konferanslar ver· 11HERAKLEAn vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. KÖSTENCE limanları içiiı yük alacaktır. 
Üznm : meğe başlıyacaklardır. len limanımızda olup AN- " THURSO " vapuru 7 yük alacaktır. SERViCE MARITIM 

Londra borsasında: No. 7 ilk konferansı bugün Ke- VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kanunda LIVERPOOL " VULCANUS " vapuru ROUMAIN 
peşin 38 45 sekiz vadeli malpaşa kazasında Tarım DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN gelip 30-12-35 de gelip 4-1-36 da "ALBA JUL YA" vapuru 
28-38 dokuz peşin 20-23 mektebi direktörü Hilmi ve MEN limanlarına yük almak- tahliyede bulunacak. ANVERS. ROTERDAM , 9-1-36 da gelip ayni gün 
Yunan üzümleri Kandiye no bağcılık öğretmeni Refet, tadır. '"ADJUTANT,, vapuru 8 AMSTERDAM ve HAM· PiRE, MARSILYA, 
3 peşin 39-56,4 vadeli 2

9
•
44 

tarafından verilecektir. Refet "MILOS" vapuru 6 son ikinci kanunda bekleniyor, BURG limanları için yük 
Kaliforniya üzümleri tomson bağ yetiştirme ve mahsulün kanunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yük ala- alacaktır. · BARsELONE hareket ede· 

f. b' k'ld Jd d'I · k1:. k d kt " HERCULES ,, vapuru cektir. peıin 39 natlirel peş'ın 
38 

ne ıs ır şc ı e e e e ı mesı ununa a ar ANVERS, ca ır. 
d I etrafında köylüyü tenvir ROTERDAM, HAMBURG "THURSO,, vapuru 15 13-1-36 da gelip 18 ~1-36 da Fazla tafsilit için ikinci 

va c i 26 Avusturalya üzüm- edecektir. ikinci kanunda bekleniyor, ANVEP S , ROTERDAM , Kordonda Tabmil ve Tah-
leri yeni mal 42-48 lran ;:k !~:~~r~ limanlarına LIVERPOOL ve GLASGOV AMSTERDAM ve HAM- liye tirketi binası arkasında 
üzümleri peşin 27-36 vadeli ~atı J ık mOlÖr AMERICAN EXPORT LINE yük alacaktır. BURG limanları için yük FRATELLI SPERCO vapur 
16-23 şilindir. "POLO,, vapuru 10 ikinci alacaktır. acentahğına müracaat edil-

H 12 beygirkuvetinde (Dizel) " EXCHANGE " vapuru SVENSKA ORl.ENT mesı' rica olunur . 
.. - abmurg borsasında: Türk k 1 balen limanımızda olup kanunda LONDRA, AN-
u 1 . mar a ı az kullanılmış bir 1 1 b k zu~ erı no 7 petin 14,50 NORFOLK ve NEVYORK VERS ve HULL beklenip L N EN Navlonlardaki ve are et 
sekız 15 dokuz 16 T. Lira- 09\0tör satılıktır. Taliplerin :için yük almaktadır. ayni zamanda LONDRA ve " GOTLAND " motörü tarihlerindeki değitiklikler-
sı, Yunan üzümleri Kındı"ye idarehanemize müracaatları 20-1-36 da ROTTERDAM den acente mesuliyet kabul 

3 
'"EKSILONA vap 29 HULL için yük alacaktır. 

no . pesin 15-32 fi. Kali- ilan olunur. " uru ve HAMBURG limanları etmez. 
fornıyı üzümleri natürel5 85 Bci. kinunda bekleniyor, DEUTSCHE LEVANTE- için yiik alacaktır. Telefon: 2004. 2005 - 2663 
Iran üzümleri · 33 '38 35 vadeli 24 skeleton4crovn BOSTON ve NEVYORK LINIS •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
dolardır. peşın · 1 lib. peşin 57 beş peşin 62 için yilk alacaktır. "AGILA., vapuru 5 ikinci -

1 incir: ,~tı peıin 70 tilindir. ARMEMENT H. SCHULDT kanunda HAMBURG, BRE- i zmir yüıı mensucatı 
Lond b Haburg borsaaında: Türk HAMBURG MEN ve ANVERS'ten tab-

i ra . orsasında: Türk incirleri ekstrissima vadeli "NORBURG,, vapuru 30 =r k A • • k f • 
ma 1 genuın natü ı . 24 liyede bulunacak. = u·. r nonım şır e ı 
33 vadeli 2~ re. peşı.n -~6 rh. genuine peşin 14 Bci. kinunda bekleniyor, Not: Vurut tarihleri ve §_- . 

..&\\111111 . genuın peşın T lırasıdır ANVERS, ROTERDAM ve 
~== r 1.11.llllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllİlllllllllllllllİlllllllllllllllllllllllll~ HAMBURG limanlarına yük vapurların isimleri üzerine = lzmir Yon l\lensucall TOrk A. ~· nin Halka· 

r değişikliklerden mes'uliyet -- pınardaki kuma,_ fabrikası mamulatmdao olan 

k H 
alacaktır. ~ = ur K = kabul edilmez. - ı.acvsimlik ,.e kışhk, zarif kumaşlarla, battaniye, 

=-
§ L ava urumu==- .. GLUCHSBURG,,vapuru ------·-- - b k . 1 s· .. •• • = şal ve yftn çorapları, u ·erre yenı aça an ırıncı 

6 son kanunda bekleniyor, DOKTOR = B • · · • k p • = HAMBURG ANVERS = kordonda Cumhuriyet meydam civarmda 186 1 "· U.YU ıyangOSU ;;;; ten yük çıkar:;aktır. • Ali Agllh =numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir· 
• d k d ;; JOHNSTON VVARREN LI- Çocuk Haatahkları § keti) mağo7.asmda satılmaktadır. MezkOr fabrika· 

§§ ~-.,ım 1ye a ar binlerce k. · · = NE. LIVERPUL Mütehassısı § . ışıyı - "DROMORE,, vapuru 15 ''·inci Beyler Sokağr N. 68 = nan metanet ''e zerafet itibarile herkesçe malum 
= ZeOU'lll etmı· t• - Telefon 34.52 _ olan mamulatmı muhterem milşterilcrimizc bir 
§ ~ Ş ır. = son kanımda bekleniyor, 
~ :toncil keşide- 11 ikinci Knouo 

935 
t d' ;: LIVERPUL, ve ANVERS- ii:;: defa daha tavsiyeyi bir mzife biliriz. 

- B • e ır.- ten yük çıkanp BURGAS = Perakende satış yeri Toptan satış yeri 

-

§_== üyük lkrami\1e: 50,000 Lı·radır ~-= ve KÖSTENCE için yük Al• R Yen!manifaturacılar~amimar 1 cikordon no:186Şark ~ 
J alacakbr. } ıza - Kemalettin Cad. Sagır zade hah T. A. Ş. E§ 

~ .k Ayr~ca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ DEN NORSKE MIDDEL- - biraderler § 
= ı ramıvele l (2 = HAVSLINJE (O S A S Mi"celJı•thaııeti\J. - Kuzu oğlu çarıısı~Asım Rıza --= 
~ :- " r e o,ooo) liralık bir mn. E\E - · . · • .; - ve biraderleri = 
:= katat vardır =: SPANSKELINJEN) = Yeni manifaturacılarda mimar § 
~ - OSLO --.,,. := "BANADEROS y eui Kavatlar çnr~ısı = Kemaleddin Cad. Yünlü'mal- :! 

~llllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111# 1 O son kinunda b'ekı::ry";~ İi ıı11İıl11Fııİnıiİıİ11fıiı ı~ÜMJ°ıİıı1iiiıf ı\İİ 1111111111111111111111111111111111111111 lllllllluİ 
~stanbul ve rfrakya ~~~i.~!a v;ükN~.~~k~~- Ji- • No. 

34
' 1 s ı .. ımer Bank--

. Ayni zamanda ISKENDE-

Şeker Fhrikalar To k RIYE ve HAYFA için mal No. 2007 - 2008 F' b .k 1 IA s l r Anonim Şirketi kabul eder. "Vapurların isimleri, gel- a rı a arı mamu atı 

lermayesİ 3,000,000rf0rk lirası Geliş tarihleri ve vapur· me tarihleri ve navlun tari-
stanbul Bahçe kapı do"rdu-ncu· ların isimleri üzerine mes'u - feleri hakkında bir taahhüde 
~ liyet kabul edilmez. 

--;;;;;:;:::==~ Birinci Kordon, telefon •g•il!llri.şi.lm•e•ı .• " _____ _ 

_N«A . 
o JI ,u· ı.,.:: 

~ 

{ &lroc.l .DAN'-<A~I ı 
e 

keOrenler? Mut· 

laka (Okanıentol) 

ôkeOrO k şekerle-

rini ıecrnhe 

ıi7. .. 

Ve Pnrjcn ~ahapm 

en Ostnn bir mfts

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshiJ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgnn 

haplarını Maruf 

ecza depolarmdan 
vt> eczanelerden 

arasmlar. 

\
7 t~rJi nıalların en iyisi, en sağla

ını, en u ·uzu en güzeli 
Heı·eke kumaşları 

FesaııQ kumaşları 

IJeykoz kıınduraları 
Bakırküy bezleri 

Süıneı" Bank yerli mallar pazar' 

lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 

H Al\'IDi Nüzu. ~~1, 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze ıemİ7. l'C ucuz ilAç ve tu· 

' 'alet çeşitleri satar. 

Sıhhat llalık Yağı 
NorveçyaD1n halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nozhet 

Sıu HAT EzANESI 
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(Ulusal Birlik) 

1 

1 Otuz Tabutlu Ada 
Moris Lö.blanıuEn Meraklı Romanı 

IngiiiZ dÔnanmasının mühim bir kısmı• 
Ak denizin şimal sahillerinde dolaşıyor 

1't>frik<ı sayısı: 17 
Blriol'i Kısım: VEHONİK -

tayyaresi geldi ve 
asker ve mühimmat 

Malta adasına bir filo deniz 
gemisi ele adaya 

gitti. iki 
çıkardı 

nakliye 

btanbul 4 (Özel ~ - logiliz donanmasının mfthim 
bir kısmı, Yunan denizlerine ve Akdenizin şimal sa· 

billerine gelmiş bulunuyor • 
Atinadan alınan son haberlere gôre, Jngiliz deniz 

gelmiş \'e orada iki llç saat 1'adar kaldıktan sonra 

tekrar Jskenderiye'ye dôomftştnr. Malta limanına gc· 

len iki nakliye gemisi, adaya bir alay askerle mQ • 

tayyarelerinden bir filo da, Jskenderiyeden Maltaya himmat çıkarmıştır. .............. 
Habeşistandaki ltalyanla Trablus - Mısr hududla
rın malları zaptedilecek rında askeri durum 

·-- • 
Habeş hoktimeti, sosyeteye gönder- lngiliz kıt'alarının herhangi bir ba-
diği notada, dnm dum kurşun reketi ltalyan'ları ürkütüyor 

kuılandlg-.- 101 ,· alanlıyor Londra 4 (Radyo) - Roy- ı te ve logiliz ~atalarının ha· 
.J terin Trablus - Mısır budu- reketlerini tarassud etmek· 

Cenevre 3 (Radyo)- Ha- mukabele etmiyeceği ve fa · duada iki taraflı alınan as- tedir. 
bet hükumeti uluslar soıye· kat, Habeşiılandaki bütün keri tedbirler hakkmda Sa- lngiliz kıtaalarınıa her 

ltalyanlarm haUerini zapt He lumdan öğrendiğine göre, hangi bir hareketi ıörllldü-
teıi ıenel sekreterliğine gön· iktifa edileceği bildirilmek· ltalyan\ar sınır üzerinde ge· ğü vakit hemen bir ltalyan 
derdiği bir notada Habeş tedir. ce gilndilz nöbet~ beklemek· tayyaresi budud llzerinde 
kuvetlerinin dum - dum kur· e-•~ • ... ..... havalanmaktadır. 

ıun kulJanmadığıbildirilmekte Fransız lll üellif i, başına Diğer taraftan, Hecinli Mı-
ve Belçikalı binbaıı ıahid sır müfrezeleri, budud d-
olarak gösterilmektedir. 

1 1 
• 

1 
J varındaki cephelere yerleı-

Notada, ltalyanların Şire ge en erJ ll3Sl 80 atıyor miş bulunmaktadır. Bunlar 
ve Tembiyen'den çekilirken • da ltalyan mevzilerini daimi 

tarassud altında buJunmak
kiliseleri yaktıkları ve balkı f'euiş bir PölOn orlası11da üç gün tadırlar. 
keserek öldürdökleri protesto ., • ' -----------

edilmekte, Habeılerin bu dört gece aç ve susuz Bir Nümayiş 
hallere ıayriiasani bir şekilde Pariı'ten tayyare iJe uzun çakıau uçtuğu tçlo blrdtmblre 

Petrola 
Ambargo konula

cak mı? 
lataabul, 4 ( Özel ) - 23 

ikinci kinunda toplanacak 

olan uluslar sosyetesi assamb
Jesine önem verilmektedir. 

Bu toplantıda petrola am· 

barıo konulma11 hakkında 

bir karar verilmesi muhte
meldir. 

bir Afrika ; seyahatine çıkan bir t,.peclğe çarptak. Tayyare 
ve Bingazi'ye kadar geldik- mlz puçalaomadı, fakat yolu· 
ten sonra ortadan kaybolan na devam f'demlyeeek bir bale 
meşhur Fransız romancısı geldi. 'Sıbabı kadar tayyarenin 
(Sente Ekıubers) ile arka· altıeda •e tlddetll bir ayazda 
daşı (Proves)in, Mısır'da bu- kaldık, Sa yerine •ermut içtik. 
lundukJarını radyolar dün ikinci ~Oa nereye gldece~lmlır.I 
akşam bildirdi. Bedeviler dOıOodok. Puıılamız boıulmuı 
tarafından çöl ortasında bu- tıı. Tayyareyi bıratma~.s ve bir 
luaan ve Kabire'ye ıevkedi- hdkamet aaerfne yolı çıkma· 

len mliellif ve arkadaşı, ha- ğ11 karar verdik. 
len Kahire Fransız sefaret• Bir bayii yOr6dOkten &oora 
hanesinde misafirdirler. Meş· tunu~nmuz yolun bJsl ıtilmt:le 
bur müellif, batına gelen le.1 edemlyecej'.?lol anlıdık Ye 

bidiseyi fÖyle anlatıyor: adım1arımızı taklb t:derck ge 

M k d ıd - Biogazl'J_,o hareket el· rlye n ıayy.remlzlu baoına a 0 ll a tikten sonra, Mısır Libya mem· dôod6k, ııuıozluktao kmhyor· 

Baldvine :ıaarruzda 

bulunuyor 
Londra 4 (Radyo) - Ki

nunuevelia 19 unda Avam 

kamarasında vukubulan gü

riiltlllll celseden sonra ka-

marada yeni münakaıalar 

baı ıöıtereceği ıöyleniyor. 

Ramsey Makdoaald, (Ni

yuıkronikJ) ıazeteıinde yaz· 

dıiı bir makalede Sir Sa· 
moel Hoar'a hiicum ettikten 

•e onun, kendisine verilmiı 
olan ıalibiyet hududunu aı· 
tıjını zikreyledikten sonra 
kendi aiyaıetini muhik gös· 
termek için a•am kamara
aıada ulu-orta beyanatta 
bulunan batbakan (Baldvine) 
de tarizde bulunuyor. 

Makdonald, baıbakanın, 
b6yle bir beyanatta bulun
makla itimaddan punt kay
bettiiini ilive ettikten sonra, 
ıiyaaal mes' elelerde sefirler 
dururken ayrı ıabıiyetlerin 
mllzakerelere memur edil
meleri 111uJOae hücum etmek
tedir. 

nu mıntakaıundan geçmemek duk. Tayyarenin Qaerlne çığ 

lı,;lo •adlJI taldb etmek mec toplınmıttı. Bu, biraz ıueozto· 

borlyeılode kald:k. Vaklt gııce ğumoıo giderdi, bOylece Dçgtın 

ve karaohktı. Tayyaremlz al· g~çtl. Gçftncft gt\n bizi arıyın 

Dolaplıkuyu'da 

bir cinayet oldu 
Kara Fehmi, sabıkalı 

ff Oseyin'i bıçakla 
öldnrdn 

Dün gece Dolaphkuyu'da 

bir cinayet olmuş ve kara 
Fehmi adında biri, sabıkala
lardan Hüseyni öJdürmüttür. 
Hadise,~ Hüseyin He Fehmi 
arasında bir eJbise mes'ele
sinden çıkan kavgadan ileri 
gelmiştir. Kara Fehmi, Hü· 
ıeynin ileri geri söylenme· 
sine içerlemiş ve bıçakla bir 
kaç yerinden ağır surette 
yaralamııtar. Hüseyin derhal 
memleket baatabaneıine kal· 
dırılmışsa da kısa bir zaman 
sonra ölmüıtür. 

Katil Kara F ebmi, cinayeti 
iıledikten sonra kaçtıiı ge· 
•el evlerin birinde yakayı 
ele vermiıtir . 

ıayyarelerln dolıohğmı gfüdftk, 
fakat fetret •ermek mömktbı ol 
madı; onlar da bizi farkede. 
medller. Dôrd6acQ g6o, arllk 
Qmldi keıtlk, ıueozlok •e açlık 
blAI bltlrmletl. Fakat ne olurea 
ohun yola çıkmı~a karar nr 1 
dik ve oirekim çıktık. Hayli 
yOrftdükten ıonrc takatırnız 

keıllmletl. Biraz mola nrdlk 
ve ıııonra tekrar yftrılmeğe bae 
tadık. 

Bu ıarada, Kahire' de o l 50 
ktlomet e uzakta olduğunu 

bUAhRre eoladı~ımız vadi Malt· 
ıum cln11oda bir b,.devf ker· 
noıoın uzaktan geçıi~lol gôr 

dok •c derhal lı:oearak yar 
dım lıt'-dlk . Bednllf'r, bize 
llU Yfl ekmek •erdlk:tf'O l!ODH 

de•rlerlne blndlrdllı·r •e ilk 
lııaıyonda bir otomobile blodl· 
r~ret Kablre'ye gönderdiler. 
O gOo akı,ıam, Kıblre'ye nııl 

olmat bulaouyorduk. 
Bu hldtıe mer.klı bir ro 

mını menu letkll edecek ki 
dar mClhlmdlr. 

"Ya~asıo Hitler,, diye 
bağıranlar iki jandar· 

mayı yaralam1şlar 
Brüksel, 3 ( Radyo ) -

Malyer yakınıadaOrken park· 

ta bir nllmayiı yapılmııtır. 
iki jandarma, yaıasın Hitler 

diye bağıran bir takım kim· 
selerin hücumuna maruz kal· 

mıı ve yaralanmııtır. Zabıta 
ntımayiıçileri dağıtmağa mu
•afık olmuı, birçok kimseler 
tevkif edilmiıtir. 

KOltOrparkta yapıla-
cak paviyonlar 

Bu yıl Kiiltiirparkta kuru
lacak olan panayırda geçen 
yıl panayıra iıtirak edenlerle 
bu yıl yeniden iıtirak ede
cek olanlara komite bir 
tebliğde bulunmuı ve bu yıl 
daimi paviyonların Kiiltllr
parka yakııır bir tarzda 
yapmaia baıhyabileceklerini 
bildirmiıtir. 

Maked?nya'da 
Emsali görOlmemiş 

soğuklar var 
Son posta ile gelen Yu· 

nan gazetelerinde okundu
iuna g6re, Makedonya ve 
Sırbiıtanın bir çok yerlerin· 
de timdiye kadar emsali 
görülmemiı derecede soğuk
lar baılamııtır. 

Üskllb'e birkaç ıilnden
beri mütemadiyen kar yai· 
makta devam ediyor. Kal
kaodelen ve bu·alisinde iki 
metre kadar yükselmit olan 
kar, yolları kapatmıı ve na
kiJ vaııtalarını muattal bir 
bale koymuştur. Bu bavali
deki k6ylü, bir haftadan beri 
evleriadea çıkamamaktadırlar. 

Fakat bu sırada Veronik bası tekrar pencereye doi· 
ayaiına takılan bir kök ru yürüdü, yüzünde büyük 

yüzünden dizi üzerine düştü. 

Kalktığı .zaman, Honarin'in 
sol tarafına doğru sür'atle 
yürüdü. Veronik, gayrişuuri 
bir barek ~tle, Honarin'i ta
kib edeceği yerde, sağa, 

binaya doğru koımağa baı· 
Jadı. Pekaz sonra kapıya 

vardı. Kapı kapalı idi. Bu

nun için kapıya yumrukJarile 
vurmağa batladıt 

Hooarin gibi sola dönmek 
fikri, Veronik' e telafi edile
miyecek şekilde vakit kay· 
betmek göründü. Kapmıo 
açılmaması üzerine sola 
dönece{fi sırada içeriden ye
niden feryatler gelfDFğe 
başladı! Fakat bu ~efa 
gelen sesler erkek ıesi idi 
ve Veronik babasının sesine 
benzetti. 

Ve bu araJık birinci kat
tan bir pencere açıldı, 
Pencereden M. d'Hergemud 
göründü: 

- lmdad... lmdad! if' it 
hainler! Diye bagırdı. 

Veronik bir iki adım geri 
çekildi. · 

- Baba .. Baba .. Ben gel· 
dim, beni o;ye ıeslendi. 

Babası, bir in başını ata· 
iı aldı, fakat Veronik 'i iÖr· 
memit aibi hareket etti ve 
balkona doğru yürüdü. Bu 
sırada bir tabanca patladı, 

camlardan birisi parça, parça 
oJdu . 

M. d'Herııemond odaya dö· 
nerek: 

- Katiller, katiller! D!ye 
bajardı. 

Veronik, debıet içinde 
etrafına bakındı. Du•ar yük· 
sekti; babasına yardım için 
bemen hiçbir çare yoktu. 
Fak at birdenbire, yirmi met
re kadar uzakta bir a;aca 
dayaamıı bir merdiven ıördü 

laaaa kuvveti tlıtünde bir 
azim ve tiddetle b• çok 
a;ır merdi•eni oldaiu yer
den açık p.encerenia olduiu 
yere kadar ıetirdi •e du
vara dayadı. 

Hayabn en tehlikeli za
manlarında, vllcud korku ve 

endiıe ile fazla saraıldıiı va
kit insan, çok seri düşünmek 

kabiliyetini elde eder. Ve· 
ronik de bu zamanda. baba-
sının sesinin neye keaildijini, 
niçin tekrar içeriye döndil· 
iünii düıündü. 

Ayni ıamanda F ransovayı 
öiretmeni M. Moru'yu da 
düıiindü ve M. Moru'nun fi-

rarın.a bir mina vermeie 

çalııtı. Ve ... babasının "Ka

tiller, ifrit caniler! ,. dediii 
kimselerin hüviyetini de be
•apladı . 

Merdiven tam J encereye 
kadar ıeliyordu. Veronik bu 
merdiveni tırmanmak için 
bütiln kuvve tini toplamak 
mecburiyetinde kaleli. Bir an 
bile kaybetmiyerek merdivene 
tırmanmaia başladı. 

Yukarıda bojuk seıler, 

darbelerle şiddetli bir ma.. 
cadele devam etmekte idi. 
Biraz sonra, Veronik pen· 
cerenİD aralıtından içeride 
ıeçeD faciayı rCSrebilc:li. Ba· 

bir dehşet hali vardı. Ve 
birden: 

- Katil... Katil... Sen, 
hakikaten senmiıin? Allab 
beJinı versin, Fransova .. 
Fransova! Diye haykırdı. 

Hiç şüphesiz toroauau 
oraya çağırıyordu. 

Veroaik ayni yerde ayni 
şekilde oğlu Fransuva'nın da 
tehlikeye maruz !kaldıjını 
düşündü, hatti öldiirülmüt 
olmasından bile korktu. 

Bunun için Veronik da· 
marlarındaki bütün kanl1ı1rıo 
kaynadıjını, sinirlerinin baş· 
tan başa gerildiğini sandı; 
yeni ve yeniJmez bir kuvvet 
buldu: 

- Buradayım.. Ben gel· 
dim! Diye bağırmak istedi. 

Fakat .• Sesi boia.zında 
kısıldı kaldı. Çünkü görü· 
yordu... Görüyordu .. Babası· 
nın önünde beş adım uzakta 
birisi vardı; elindeki taban· 
cayı babasına doğrultmuş, 
niıan almııtı f 

Ne dehıet 1. Veronik kır· 
mızı bereyi far ketti, Hona· 
rinin tarif ettiği gömleii de 
karıısında iÖrüyordu; bilbuı• 
takallüs etmiş bu taze ve 
genç çehrede kocası V orski · 
yi görüyor sandı. Hiddetli 
zamanlannda Vorski tıpkı 
böyJe oJurdu . 

Evet, tabanca ile dedesioİ 
tehdit edea bir çocuktu; 
Fransuva idi. Fakat Fransuil 
annesini görememiı ti. Göı· 
Jeriai hedefinden bir in biJe 
ayırmıyordu. 

Veronik susmuıtuf Çünkil 
tehlikenin söz veya feryad
larla önllne geçmek imkio• 
yoktu. Yapacak tek bir İf 
vardı: Çocukla babası ara· 
sına atılmak! 

Veronik merdivenin en ütt 
basamaiına ba•b; pencere"' 
ain kenarına ayak attı. 

Ayni zamanda :odanın dıt 
taraftan kapısı açıldı; kapı· 
dan Honarin 16ründtl. Çok 
feci ve müdhiı sahne kar
ıııında Honarin: 

- Franaova.. Franıoval· 
Sen.. Sen mi? Diye hay
kırdı. 

Çocuk bu defa Honari'nill 
ilzerine atıldı. Hoaaria ço• 
cuğun yolunu kesmek içill 
bir hareket yaptı, fakat 
vakit bulamadı ve çocuk bit 
adım geri çekilerek elinde 
silibı ateı etti. 

( Devam erkcelc 

Kaçan 
Italyan zabitler 

Harar, 4 (Radyo) - R6 
ter ajansından: 

Yerli ltalyan orduıu 
menıub alta subay ile 12 y 
subay ve 125 askerin dil 
ltalyan'Jardan kaçarak H~~ 
bet hatlarına girdikJer~ 
teyyld etmektedir. 

Siyamlı subaylat 
Roma'da 

Roma 3 (Radyo) - ual
ya'ya tetkikat için ifehllİf 
olan Siyamla subaylar bu,o' 
tayyare motör daireıini •' 
biiyllk mot6r fabrika..-
ı•ımiflerd;r. 


